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Com levezamineira, o violonista e compo-
sitor Thiago Delegado define:
— Não somos mais os filhos do Clube

da Esquina, somos os netos, e neto tem sempre
mais liberdade e regalia. Isso nos dá oportuni-
dade de experimentar mais, ousar mais, sem o
peso de ser a continuidade desse movimento
tão vitorioso e importante.
Delegado fala da geração de músicos que flo-

resceu ao longo da última década emMinasGe-
rais, sobretudo em Belo Horizonte, discreta-
mente—comoque reafirmando omitomineiro
da ação sem alarde. Artistas como ele próprio,
Juliana Perdigão, Makely Ka, Graveola e o Lixo
Polifônico, César Lacerda e Luiza Brina, que si-
lenciosamente começam a conquistar espaço
no Brasil e fora dele — apenas como exemplos,
o Graveola lança seuCDna Europa (atualmente
está em turnê lá) e, ao lado de Delegado e
Makely Ka, integra uma noite mineira na Wo-
mex, uma das mais importantes feiras de músi-
ca do mundo, realizada entre hoje e o dia 21.
A cena é ampla e inclui a crueza rock doHell’s

Kitchen Project e o rap positivo de Flávio Rene-
gado.Mas a cena dentro da cena de que trata es-
ta reportagem é a dos herdeiros da tradição har-
mônica tão desafiadora quanto bela, do olhar
que vê o pop alémde sua superfície—dos netos
do Clube da Esquina, enfim. As características
de cada um são bem marcadas, mas os artistas
tratados aqui — e que representam outros tan-
tos — se aproximam na forma como abordam a
música popular. Respeitam os avós e mostram
que aprenderam suas lições musicais, mas
olhampara frente com a consciência de que na-
da será como antes amanhã.
—Háumequilíbriomuito sutil entre vanguar-

da e tradição na engenharia de construção de
uma canção. Apresentar alguma inovação e ain-
da assim dialogar com a tradição me parece
muito mais arrojado do que simplesmente uma
ousadia formal gratuita, sem referências —
acredita Makely, que avalia o papel da beleza
nessa nova música mineira. — Penso que há
dois caminhos. Um deles é fácil, escorado em
convenções universalmente aceitas como be-
las, melodias doces, harmonias funcionais, le-
tras suaves. Essa beleza cansa rápido e não inte-
ressa. A outra é a beleza difícil, que causa estra-
nhamento, que deixa uma dúvida, que você vai
percebendo aos poucos, vai descobrindo emca-
madas, vai se surpreendendo. Essa é a beleza
que interessa. Talvez seja esse o nosso caminho,
do equilíbrio formal e da beleza difícil.

DIÁLOGO COM UMA MINAS MÍTICA
A clarinetista, cantora e compositora Juliana

Perdigão (integrante da Graveola e também da
banda de Tulipa Ruiz, além de ter uma carreira
solo), completa a ideia:
— Aqui temmesmo uma certa busca pelo ca-

minho do esmero musical, da harmonia disso-
nante, das melodias sinuosas, do domínio ins-
trumental, das letras e arranjos plenos de nuan-
ces. Percebo que a reverência aos clássicos já
vem impregnada pela sua subversão.
Há um diálogo com uma Minas mítica, que

engloba o Clube da Esquina — todos os entre-
vistados têm consciência dessa dimensão e
constroem seu discurso (e talvez sua música)
um tanto a partir dela, seja para negá-la ou
abraçá-la. Mas a atmosfera que emerge do som
e da fala deles é muito mais reveladora de um
lugar contemporâneo. A Belo Horizonte deles é
a dos músicos articulados em associações, coo-
perativas e movimentos civis (como “Fora La-
cerda”, contra o prefeito Márcio Lacerda, e

“Praia da Estação”, ocupação bem-humorada de
uma área urbana para marcar uma posição so-
bre a política de ocupação cultural de espaços
públicos). Uma união que surgiu comum senti-
do de sobrevivência numa cidade na qual, para
os músicos, parecia fundamental conhecer leis
de incentivo, editais e saber afirmar seus pontos
de vista perante o governo. Uma reinvenção da
cidade, como aponta o compositor César Lacer-
da, mineiro que mora no Rio há cinco anos:
— Por uma deficiência a cidade precisou se

reinventar. Os músicos precisaram se unir a fim
de criar um cenário possível. Consigo enxergar
dois grandes acontecimentos culturais em perí-
odos distintos, ambos dialogando entre si. Pri-
meiro: “A outra cidade”, disco-manifesto enca-
beçado por Makely Ka, Pablo Castro e Kristoff
Silva lançado em 2002 com participação de
mais de 30 músicos. É o gesto que transforma a
cidade. É a primeira vez, depois do Clube da Es-
quina, do pop e do metal dos anos 1990, que
surge uma geração comprometida com uma re-
novação do cenário musical. Segundo: Praia da
Estação e (o revitalizado) Carnaval de BH. Dois
momentos de intensificação do gesto agregador
na cidade. É quando os coletivos, os artistas e a
sociedade se juntam demaneira lúdica a fim de
discutir na rua assuntos centrais na vida política
da cidade. A banda-coletivo Graveola e o Lixo
Polifônico tem papel central nestes momentos.
O resultado éumaBeloHorizonte agregadora,

uma “roça grande”, como define Delegado:
— Isso gera uma cumplicidade, uma troca de

ideias e agrega demais nomodo com a gente faz
a música acontecer. Todos nós nos conhece-
mos, gravamos uns nos discos dos outros, troca-
mos influências entre nós mesmos, e isso resul-
ta numamúsica mais rica.

Cresce, e começa
a ganhar espaço,
uma geração
da música
mineira que une
lições de Milton
e cia. com
a articulação
da BH de hoje

DIVULGAÇÃO/FLAVIA MAFRA

Continua na página seguinte

GRAVEOLA E O LIXO POLIFÔNICO (à esquerda)
Idades: entre 25 e 33
Discos: “Graveola e o Lixo Polifônico” (2009), “Um e
meio” (2010) e “Eu preciso de um liquidificador”
(2011/ 2012)
Como se define: “Lúdico experimental, barrocobeat,
boa música e péssimos cortes de cabelo, estética do
plágio etc.”

MAKELY KA
Idade: 37
Discos: “A outra cidade” (2003), “Danaide” (2006),
“Autófago” (2008), “Cavalo motor” (aplicativo para
celulares e tablets, 2012)
Como se define: “Minha música é um produto con-
traindustrial para médios e pequenos públicos”

JULIANA PERDIGÃO
Idade: 33
Discos: “Álbum desconhecido” (2012), solo. Já gravou
com grupos como Elefante Groove, A Outra Cidade,
Proa e Graveola.
Como se define: “As situações de risco me são caras,
acho que a tática da cara a tapa não deixa de ser
uma escola”

THIAGO DELEGADO
Idade: 29
Discos: “Serra do Curral” (2010) e “Thiago Delegado
Trio ao vivo no Museu de Arte da Pampulha” (previsto
para 2012)
Como se define: “Cresci ouvindo samba e bossa
nova, me profissionalizei no choro e faço Música
Instrumental Brasileira”

CÉSAR LACERDA
Idade: 25
Discos: “César Lacerda” (EP, 2011), “Ouça de fone”,
com Luiza Brina (2012). Em março dee 2013 lança
seu primeiro disco solo
Como se define: “Não consigo definir minha música.
Nem quero. Esse sentimento leviano me suspende
da barreira”

LUIZA BRINA
Idade: 24
Discos: “A toada vem é pelo vento”, com O Liquidifica-
dor (2011), e “Ouça de fone”, com César Lacerda
(2012)
Como se define: “Canção. Regada de culturas popula-
res, mundo contemporâneo, desarranjos, espirituali-
dades e paixão”

U
Caraacara

Uma edição
especial só com
notas sobre a
novela ‘Avenida
Brasil’, que
termina na sexta
Gente Boa pág. 3
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
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Uma História conturbada
Aniversário de cidade é um prato cheio para
festas populares, seja onde for. Em Berlim
não é diferente, ainda mais neste ano, em
que a cidade está completando 775 anos.
Apesar de não ser uma data “redonda”,
recentes descobertas arqueológicas na área
central de Berlim virarammotivo para
festejar. Exposições ao ar livre convidam a
uma viagem à era medieval e à descoberta
das origens da cidade.

A História de Berlim é um tanto conturbada,
sempre foi. A começar pela data oficial de
sua fundação, que é incerta. Mas, mesmo

sabendo que o nome Berlim só vai aparecer anos
depois, vamos considerar que Berlim existe há pe-
lo menos 775 anos.
De fato, 1307 foi o ano em que dois pequenos

povoados, Berlim e Cölln — separados pelo Rio
Spree — foram reconhecidos oficialmente como
única cidade, chamada Berlim e agora protegida
por umamuralha. A jovem e pequena Berlim já ti-
nha duas igrejas, duas prefeituras e dois merca-
dos... parece que a vocação para cidade dupla é de
nascença.
O 28 de outubro de 1237, sendo uma data arran-

jada, só se comemorou pela primeira vez no sécu-
lo XX. Desde então, foram duas festas de aniversá-
rio, em datas que marcam a história de Berlim.
Uma cidade que começou da junção de duas, de-
pois se separou de novo e há pouco mais de 20
anos voltou a ser uma só.
As comemorações dos 700 anos de Berlim, em

1937, começaram a ser planejadas na ressaca da
Primeira Guerra. Foi aí que se estabeleceu a data
oficial da fundação da cidade e o conceito para o
jubileu de 700 anos. A ideia era uma festa para de-
senvolver no berlinense um sentimento de identi-
dade comum, já que a maioria da população era
de imigrantes. Isso nãomudoumuito em centenas
de anos de história.
Porém, comaascensão donazismo, esse concei-

to perdeu o sentido. Hitler proclamou uma mega-
comemoração militar para acontecer em agosto,
um ano exato depois das Olimpíadas de 1936. Co-
mopara o regime não interessava o passado prole-
tário da cidade, valorizou-se o futuro, demolindo
prédios históricos para dar espaço à Germania
planejada por Hitler e Albert Speer. Berlim muda-
ria até de nome para se tornar a capital do Reich.
Em 1962 omuro acabara de ser construído e não

houve festa. Coma cidade dividida e uma fronteira
controlada, não tinha clima para comemorar. Em
1987, 25 anos depois, cada uma das duas Berlins
comemorou os 750 anos do seu jeito. No Leste, sob
o comando do regime comunista, houve um gran-
de desfile patriótico, reconstruções de prédios his-
tóricos, exposições. Do lado Oeste da cidade,
acontecia um megaconcerto em frente ao Reichs-
tag com Eurythmics, Genesis e David Bowie, que
voltava a Berlim alguns anos após sua temporada
residindo na cidade, no final dos anos 1970. O pal-
co ficava pertinho do Muro de Berlim, o que cau-
sou uma grande confusão do lado de lá, já que as
pessoas que se aproximavam da fronteira para ou-
vir melhor o som eram dispersadas pela Stasi, a
polícia da antiga República Democrática Alemã.
Isso foi apenas dois anos antes do colapso do

muro. Os tempos hoje são outros. Ainda existem
pedaços do muro em algumas partes da cidade,
mas nesta época de aniversário há um outromuro
célebre na rota do turismo. É um pedaço damura-
lha medieval da cidade, construída no século XIV.
Fica entre aWaisenstraße e a Littenstraße. Ali per-
to fica o Zum letzten Instanz, o restaurante mais
antigo de Berlim, fundado em 1621. O local serviu
uma lista enorme de personalidades através dos
tempos: de Napoleão Bonaparte a Charles Cha-
plin. Ficou célebre nos anos 1920, foi destruído na
Segunda Guerra e reaberto em 1963. Cozinha ale-
mã com tradição.
Berlimnão se destaca pela arquiteturamedieval.

Mas, desde que a cidade virou um canteiro de
obras após a reunificação, escavações para cons-
trução de prédios e ampliação das linhas demetrô
vêm proporcionando grandes descobertas arque-
ológicas. Na área da Petriplatz foram achadas as
ruínas de uma escola de latim e vigas de sustenta-
ção de um porão que foi construído em 1212.
Emumpercurso de apenas quatro quilômetros é

possível dar toda a volta na Berlim medieval, que
fica a 2,5 de profundidade na área central da capi-
tal, no bairroMitte. Outro destaque da exposição é
um imenso mapa que foi pintado no chão da Sch-
lossplatz, na Ilha dos Museus. Além de reproduzir
o mapa da cidade em escala 1:775, informa sobre
as ondas de imigrantes que Berlim recebeu ao lon-
go dos séculos e sua importância na história da ci-
dade. O mapa é tão grande que os visitantes po-
dem caminhar sobre os bairros, acompanhando o
crescimento de Berlim durante os oito séculos, e
ler histórias de estrangeiros que fizeram e fazem
esta cidade ser especial. No dia 28, haverá uma
grande festa popular para encerrar os festejos. l
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A compositora Luiza Bri-
na, que também mora
no Rio, dá exemplos:

— Neste ano foram lançados
discos como o do Thiakov, que
apresenta influências de rock,
blues e jazz; o da banda Uru-
cum na Cara, que realiza pes-
quisa sobre cultura popular,
principalmente mineira; o do
RafaelMartini, que transita en-
tre a canção e a música instru-
mental, com arranjos refina-
dos; o do Gustavito, um axé
político e psicodélico. É inte-
ressante porque se você olhar
os encartes dos discos percebe
uma grande interação entre os
instrumentistas e também en-
tre os compositores.
A recente aventura de

Makely no sertão mineiro —
assim como seus frutos futuros
— dão uma ideia da dimensão
dessa diversidade. O composi-
tor acaba de percorrer cerca de
1.800 kmde bicicleta, acompa-
nhando o percurso do perso-
nagem Riobaldo, de “Grande

sertão: Veredas”, de Guimarães
Rosa. No caminho, registrou
vídeos, fotos e áudios que usa-
rá em seu próximo disco, “Ca-
valo motor”, e nos shows. Na
volta, ele trouxe, além das gra-
vações, uma lição fundamen-
tal da geografia sertaneja.
— A cartografia do sertão é

labiríntica emistura o real com
o imaginário, as informações
sempre levavam a outros ca-
minhos e eu sempreme perdia
neles, apesar dos mapas, do
GPS e das indicações. Isso re-
flete a forma de aquelas pesso-
as lidarem com o espaço, que
não passa pela racionalização
das cidades planejadas, das vi-
as pavimentadas, dessa civili-
zação ordenada em coordena-
das cartesianas. Às vezes um
sinal quase imperceptível é de-
terminante: um tronco marca-
do, uma pedra, um pequeno
curso d’água, que pode estar
seco inclusive. Isso tende a se
refletir na minha música nos
detalhes, um timbre inefável,

um som quase inaudível, deta-
lhes que podem fazer o ouvin-
te sair da trilha demarcada e se
perder na audição. Para buscar
esse impacto eu pretendo usar
as gravações que realizei du-
rante a viagem, as paisagens
sonoras, as conversas, as rezas,
mas também a participação de
três convidados que trabalham
com esses elementos labirínti-
cos: os grupos mineiros O Gri-
vo eUakti e o guitarrista ameri-
cano-brasileiro Arto Lindsay.

‘REGIÃO DE PASSAGEM’
Entre o imaginário mineiro e

a realidade pragmática da polí-
tica, portanto, se constrói essa
geração damúsica deMinas—
um estado, como nota José
Luis Braga, da Graveola e o Li-
xo Polifônico, que faz divisa
com outros cinco e é historica-
mente “região de passagem”.
— Claro, se há alguma refe-

rência que podemos chamar
ingenuamente de genuína, ela
está ancorada no “movimento

da esquina”. Mas, na realidade,
as coisas estão bem mais mis-
turadas e a cena musical mi-
neira da atualidade está aí para
provar essa confusão, quando
ouvimos a harmonia mineira
dialogando com o rock rural, a
complexidade de um arranjo
instrumental camerístico
complicando a simplicidade
dos três acordes de uma bala-
da de rock. Talvez sejam essas
Minas Gerais (e o nome do es-
tado noplural émais um sinto-
ma desta multiplicidade), tur-
vas e rosianas, opacas e drum-
mondianas, rurais e urbanas,
corrompidas por diversos estí-
mulos e influências ao longo
de sua história, as que mais
utilizamos como referências
em nossa música. A música
mineira pode parecer para o
mundouma coisa orgânica, re-
gionalizada, homogênea, mas
para nós ela não passa de um
pedacinho desse mundo, com
a vantagemde termos oMilton
Nascimento, claro. l

MENESCAL
ALÉM DA BOSSA NOVA

A rixa entre a bossa nova e
a Jovem Guarda seguia
firme. Do lado da turma

do amor, do sorriso e da flor,
Roberto Menescal testemu-
nha, havia a indignação pelo
sucesso daquelamúsica consi-
derada tão pobre. Do outro la-
do, a reação, lembra o compo-
sitor, estava expressa numa re-
portagem que trazia Roberto
Carlos, Erasmo Carlos e Carlos
Imperial sentados, com os pés
sobre a mesa, tranquilos, co-
mendomaçãs, ao lado da frase
irônica: “Estamos muito preo-
cupados com a bossa nova.”
— Eles tiveram muito mais

sabedoria do que a gente —
comenta Menescal, rindo.
A história será lembrada ho-

je, no Teatro Net Rio, na aber-
tura da série “Nas entrelinhas
da MPB”, uma celebração dos
75 anos de Menescal. Na data,
o músico recebe Erasmo e Fer-
nanda Takai — os encontros,
de conversa regada a música e
vice-versa, continuamnos dias
23 (comOswaldoMontenegro,

Wanda Sá e o grupo Bebossa) e
30 (Alcione e Emílio Santiago).
Mais que reunir curiosida-

des como essa, a série (que
continua em 2013) lança luz
sobre o Menescal que vai além
da bossa nova. Profundamente
identificado com o gênero co-
mo músico e compositor, ele o
transcendeu sobretudo quan-
do ocupou o posto de diretor
artístico da Polygram (hoje
Universal). Lá, lançou artistas
como Raul Seixas, Alcione e
Sidney Magal e trabalhou com
a nata da MPB da época: Elis
Regina, Erasmo, Caetano Velo-
so, Chico Buarque, Gal Costa...

‘TEM QUE IR TODO DIA?’
Convidado para o cargo (no
qual ficou entre 1970 e 1986)
pelo amigo André Midani, en-
tão presidente da gravadora,
ele não fazia ideia do que faria:
— Lembro de ter pergunta-

do: “Mas tem que ir todo dia?”
Tinha. Um dos primeiros

grandes projetos — e um dos
que mais se orgulha — é o dis-
co “Elis”, de 1972. Assim que
assumiu a produção do álbum,
pediu a Elis ummês para sele-

cionar um repertório. A canto-
ra reagiu com desconfiança:
— Ela disse que já tinha um

repertório: “Duas do Chico,
duas do Edu, duas do Caetano,
duas do Gil...” Perguntei que
músicas eram essas, ela res-
pondeu que não sabia, mas ia
pedir. Argumentei que seria
melhor pesquisar, que eles po-
diam não ter músicas boas na-
quele momento. Ela ficou ca-
breira. Mas separei umas 30,
de artistas como João Bosco,
Zé Rodrix, Vitor Martins —
conta Menescal, lembrando a
reação de Elis quando o disco
ficou pronto. — Ouvimos jun-
tos na casa dela. Ela ficou cala-
da o tempo todo. Quando aca-
bou, disse: “Sou foda esco-
lhendo repertório.”
Menescal tem créditos, co-

mo produtor ou diretor artísti-
co da gravadora, emálbuns co-
mo “Construção”, de Chico
(“Resolvi peitar a ideia de ter
‘Construção’, uma música de
seteminutos, quando o forma-
to das rádios era de três minu-
tos”), o experimental “Araçá
azul”, de Caetano (“Ele disse:
‘Preciso fazer esse disco, sei

que não vai vender, mas é algo
que tenho que fazer para mi-
nha vida”), “Gal tropical”
(“Sentia que ela tinha que lar-
gar aquela coisa meio hippie e
passar a ser vista como uma
mulher madura, bonita, como
Diana Ross”) e “Sidney Magal”
(“Aprendemos que devíamos
investir nos artistas populares
o mesmo que dávamos para
Chico, usando músicos bons,
arranjos bacanas, porque
eram eles que sustentavam a
gravadora”).

‘NÃO SOU SAMBISTA, NÃO’
No caso de Alcione, convidada
da série no Net Rio, Menescal
teve importância crucial:
— Precisávamos de uma

cantora de samba, porque as
outras gravadoras já tinham
Beth Carvalho e Clara Nunes.
Jair Rodrigues me falou de
uma mulata bonita, com voz
boa, mas que era mais do jazz.
Quando falei com ela, ouvi:
“Não sou sambista, não.” Con-
venci-a a gravar uma demo,
depois um disco. Acabou es-
tourando e hoje é essa grande
sambista. l

O compositor celebra 75 anos recebendo amigos a partir de hoje
na série ‘Nas entrelinhas da MPB’, que destaca o seu lado produtor

Roberto Menescal. O homem que lidou com a nata da MPB como diretor artístico da Polygram, de 1970 a 1986, vai relembrar suas histórias no Teatro Net Rio

CAMILLA MAIA

LEONARDOLICHOTE

llichote@oglobo.com.br

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Memórias.
Omúsico com
Erasmo, com
quem fez discos
como “Mulher”,
e Alcione, que
se tornou
cantora de
samba por
sugestão dele
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Uma História conturbada
Aniversário de cidade é um prato cheio para
festas populares, seja onde for. Em Berlim
não é diferente, ainda mais neste ano, em
que a cidade está completando 775 anos.
Apesar de não ser uma data “redonda”,
recentes descobertas arqueológicas na área
central de Berlim virarammotivo para
festejar. Exposições ao ar livre convidam a
uma viagem à era medieval e à descoberta
das origens da cidade.

A História de Berlim é um tanto conturbada,
sempre foi. A começar pela data oficial de
sua fundação, que é incerta. Mas, mesmo

sabendo que o nome Berlim só vai aparecer anos
depois, vamos considerar que Berlim existe há pe-
lo menos 775 anos.
De fato, 1307 foi o ano em que dois pequenos

povoados, Berlim e Cölln — separados pelo Rio
Spree — foram reconhecidos oficialmente como
única cidade, chamada Berlim e agora protegida
por umamuralha. A jovem e pequena Berlim já ti-
nha duas igrejas, duas prefeituras e dois merca-
dos... parece que a vocação para cidade dupla é de
nascença.
O 28 de outubro de 1237, sendo uma data arran-

jada, só se comemorou pela primeira vez no sécu-
lo XX. Desde então, foram duas festas de aniversá-
rio, em datas que marcam a história de Berlim.
Uma cidade que começou da junção de duas, de-
pois se separou de novo e há pouco mais de 20
anos voltou a ser uma só.
As comemorações dos 700 anos de Berlim, em

1937, começaram a ser planejadas na ressaca da
Primeira Guerra. Foi aí que se estabeleceu a data
oficial da fundação da cidade e o conceito para o
jubileu de 700 anos. A ideia era uma festa para de-
senvolver no berlinense um sentimento de identi-
dade comum, já que a maioria da população era
de imigrantes. Isso nãomudoumuito em centenas
de anos de história.
Porém, comaascensão donazismo, esse concei-

to perdeu o sentido. Hitler proclamou uma mega-
comemoração militar para acontecer em agosto,
um ano exato depois das Olimpíadas de 1936. Co-
mopara o regime não interessava o passado prole-
tário da cidade, valorizou-se o futuro, demolindo
prédios históricos para dar espaço à Germania
planejada por Hitler e Albert Speer. Berlim muda-
ria até de nome para se tornar a capital do Reich.
Em 1962 omuro acabara de ser construído e não

houve festa. Coma cidade dividida e uma fronteira
controlada, não tinha clima para comemorar. Em
1987, 25 anos depois, cada uma das duas Berlins
comemorou os 750 anos do seu jeito. No Leste, sob
o comando do regime comunista, houve um gran-
de desfile patriótico, reconstruções de prédios his-
tóricos, exposições. Do lado Oeste da cidade,
acontecia um megaconcerto em frente ao Reichs-
tag com Eurythmics, Genesis e David Bowie, que
voltava a Berlim alguns anos após sua temporada
residindo na cidade, no final dos anos 1970. O pal-
co ficava pertinho do Muro de Berlim, o que cau-
sou uma grande confusão do lado de lá, já que as
pessoas que se aproximavam da fronteira para ou-
vir melhor o som eram dispersadas pela Stasi, a
polícia da antiga República Democrática Alemã.
Isso foi apenas dois anos antes do colapso do

muro. Os tempos hoje são outros. Ainda existem
pedaços do muro em algumas partes da cidade,
mas nesta época de aniversário há um outromuro
célebre na rota do turismo. É um pedaço damura-
lha medieval da cidade, construída no século XIV.
Fica entre aWaisenstraße e a Littenstraße. Ali per-
to fica o Zum letzten Instanz, o restaurante mais
antigo de Berlim, fundado em 1621. O local serviu
uma lista enorme de personalidades através dos
tempos: de Napoleão Bonaparte a Charles Cha-
plin. Ficou célebre nos anos 1920, foi destruído na
Segunda Guerra e reaberto em 1963. Cozinha ale-
mã com tradição.
Berlimnão se destaca pela arquiteturamedieval.

Mas, desde que a cidade virou um canteiro de
obras após a reunificação, escavações para cons-
trução de prédios e ampliação das linhas demetrô
vêm proporcionando grandes descobertas arque-
ológicas. Na área da Petriplatz foram achadas as
ruínas de uma escola de latim e vigas de sustenta-
ção de um porão que foi construído em 1212.
Emumpercurso de apenas quatro quilômetros é

possível dar toda a volta na Berlim medieval, que
fica a 2,5 de profundidade na área central da capi-
tal, no bairroMitte. Outro destaque da exposição é
um imenso mapa que foi pintado no chão da Sch-
lossplatz, na Ilha dos Museus. Além de reproduzir
o mapa da cidade em escala 1:775, informa sobre
as ondas de imigrantes que Berlim recebeu ao lon-
go dos séculos e sua importância na história da ci-
dade. O mapa é tão grande que os visitantes po-
dem caminhar sobre os bairros, acompanhando o
crescimento de Berlim durante os oito séculos, e
ler histórias de estrangeiros que fizeram e fazem
esta cidade ser especial. No dia 28, haverá uma
grande festa popular para encerrar os festejos. l
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A compositora Luiza Bri-
na, que também mora
no Rio, dá exemplos:

— Neste ano foram lançados
discos como o do Thiakov, que
apresenta influências de rock,
blues e jazz; o da banda Uru-
cum na Cara, que realiza pes-
quisa sobre cultura popular,
principalmente mineira; o do
RafaelMartini, que transita en-
tre a canção e a música instru-
mental, com arranjos refina-
dos; o do Gustavito, um axé
político e psicodélico. É inte-
ressante porque se você olhar
os encartes dos discos percebe
uma grande interação entre os
instrumentistas e também en-
tre os compositores.
A recente aventura de

Makely no sertão mineiro —
assim como seus frutos futuros
— dão uma ideia da dimensão
dessa diversidade. O composi-
tor acaba de percorrer cerca de
1.800 kmde bicicleta, acompa-
nhando o percurso do perso-
nagem Riobaldo, de “Grande

sertão: Veredas”, de Guimarães
Rosa. No caminho, registrou
vídeos, fotos e áudios que usa-
rá em seu próximo disco, “Ca-
valo motor”, e nos shows. Na
volta, ele trouxe, além das gra-
vações, uma lição fundamen-
tal da geografia sertaneja.
— A cartografia do sertão é

labiríntica emistura o real com
o imaginário, as informações
sempre levavam a outros ca-
minhos e eu sempreme perdia
neles, apesar dos mapas, do
GPS e das indicações. Isso re-
flete a forma de aquelas pesso-
as lidarem com o espaço, que
não passa pela racionalização
das cidades planejadas, das vi-
as pavimentadas, dessa civili-
zação ordenada em coordena-
das cartesianas. Às vezes um
sinal quase imperceptível é de-
terminante: um tronco marca-
do, uma pedra, um pequeno
curso d’água, que pode estar
seco inclusive. Isso tende a se
refletir na minha música nos
detalhes, um timbre inefável,

um som quase inaudível, deta-
lhes que podem fazer o ouvin-
te sair da trilha demarcada e se
perder na audição. Para buscar
esse impacto eu pretendo usar
as gravações que realizei du-
rante a viagem, as paisagens
sonoras, as conversas, as rezas,
mas também a participação de
três convidados que trabalham
com esses elementos labirínti-
cos: os grupos mineiros O Gri-
vo eUakti e o guitarrista ameri-
cano-brasileiro Arto Lindsay.

‘REGIÃO DE PASSAGEM’
Entre o imaginário mineiro e

a realidade pragmática da polí-
tica, portanto, se constrói essa
geração damúsica deMinas—
um estado, como nota José
Luis Braga, da Graveola e o Li-
xo Polifônico, que faz divisa
com outros cinco e é historica-
mente “região de passagem”.
— Claro, se há alguma refe-

rência que podemos chamar
ingenuamente de genuína, ela
está ancorada no “movimento

da esquina”. Mas, na realidade,
as coisas estão bem mais mis-
turadas e a cena musical mi-
neira da atualidade está aí para
provar essa confusão, quando
ouvimos a harmonia mineira
dialogando com o rock rural, a
complexidade de um arranjo
instrumental camerístico
complicando a simplicidade
dos três acordes de uma bala-
da de rock. Talvez sejam essas
Minas Gerais (e o nome do es-
tado noplural émais um sinto-
ma desta multiplicidade), tur-
vas e rosianas, opacas e drum-
mondianas, rurais e urbanas,
corrompidas por diversos estí-
mulos e influências ao longo
de sua história, as que mais
utilizamos como referências
em nossa música. A música
mineira pode parecer para o
mundouma coisa orgânica, re-
gionalizada, homogênea, mas
para nós ela não passa de um
pedacinho desse mundo, com
a vantagemde termos oMilton
Nascimento, claro. l

MENESCAL
ALÉM DA BOSSA NOVA

A rixa entre a bossa nova e
a Jovem Guarda seguia
firme. Do lado da turma

do amor, do sorriso e da flor,
Roberto Menescal testemu-
nha, havia a indignação pelo
sucesso daquelamúsica consi-
derada tão pobre. Do outro la-
do, a reação, lembra o compo-
sitor, estava expressa numa re-
portagem que trazia Roberto
Carlos, Erasmo Carlos e Carlos
Imperial sentados, com os pés
sobre a mesa, tranquilos, co-
mendomaçãs, ao lado da frase
irônica: “Estamos muito preo-
cupados com a bossa nova.”
— Eles tiveram muito mais

sabedoria do que a gente —
comenta Menescal, rindo.
A história será lembrada ho-

je, no Teatro Net Rio, na aber-
tura da série “Nas entrelinhas
da MPB”, uma celebração dos
75 anos de Menescal. Na data,
o músico recebe Erasmo e Fer-
nanda Takai — os encontros,
de conversa regada a música e
vice-versa, continuamnos dias
23 (comOswaldoMontenegro,

Wanda Sá e o grupo Bebossa) e
30 (Alcione e Emílio Santiago).
Mais que reunir curiosida-

des como essa, a série (que
continua em 2013) lança luz
sobre o Menescal que vai além
da bossa nova. Profundamente
identificado com o gênero co-
mo músico e compositor, ele o
transcendeu sobretudo quan-
do ocupou o posto de diretor
artístico da Polygram (hoje
Universal). Lá, lançou artistas
como Raul Seixas, Alcione e
Sidney Magal e trabalhou com
a nata da MPB da época: Elis
Regina, Erasmo, Caetano Velo-
so, Chico Buarque, Gal Costa...

‘TEM QUE IR TODO DIA?’
Convidado para o cargo (no
qual ficou entre 1970 e 1986)
pelo amigo André Midani, en-
tão presidente da gravadora,
ele não fazia ideia do que faria:
— Lembro de ter pergunta-

do: “Mas tem que ir todo dia?”
Tinha. Um dos primeiros

grandes projetos — e um dos
que mais se orgulha — é o dis-
co “Elis”, de 1972. Assim que
assumiu a produção do álbum,
pediu a Elis ummês para sele-

cionar um repertório. A canto-
ra reagiu com desconfiança:
— Ela disse que já tinha um

repertório: “Duas do Chico,
duas do Edu, duas do Caetano,
duas do Gil...” Perguntei que
músicas eram essas, ela res-
pondeu que não sabia, mas ia
pedir. Argumentei que seria
melhor pesquisar, que eles po-
diam não ter músicas boas na-
quele momento. Ela ficou ca-
breira. Mas separei umas 30,
de artistas como João Bosco,
Zé Rodrix, Vitor Martins —
conta Menescal, lembrando a
reação de Elis quando o disco
ficou pronto. — Ouvimos jun-
tos na casa dela. Ela ficou cala-
da o tempo todo. Quando aca-
bou, disse: “Sou foda esco-
lhendo repertório.”
Menescal tem créditos, co-

mo produtor ou diretor artísti-
co da gravadora, emálbuns co-
mo “Construção”, de Chico
(“Resolvi peitar a ideia de ter
‘Construção’, uma música de
seteminutos, quando o forma-
to das rádios era de três minu-
tos”), o experimental “Araçá
azul”, de Caetano (“Ele disse:
‘Preciso fazer esse disco, sei

que não vai vender, mas é algo
que tenho que fazer para mi-
nha vida”), “Gal tropical”
(“Sentia que ela tinha que lar-
gar aquela coisa meio hippie e
passar a ser vista como uma
mulher madura, bonita, como
Diana Ross”) e “Sidney Magal”
(“Aprendemos que devíamos
investir nos artistas populares
o mesmo que dávamos para
Chico, usando músicos bons,
arranjos bacanas, porque
eram eles que sustentavam a
gravadora”).

‘NÃO SOU SAMBISTA, NÃO’
No caso de Alcione, convidada
da série no Net Rio, Menescal
teve importância crucial:
— Precisávamos de uma

cantora de samba, porque as
outras gravadoras já tinham
Beth Carvalho e Clara Nunes.
Jair Rodrigues me falou de
uma mulata bonita, com voz
boa, mas que era mais do jazz.
Quando falei com ela, ouvi:
“Não sou sambista, não.” Con-
venci-a a gravar uma demo,
depois um disco. Acabou es-
tourando e hoje é essa grande
sambista. l

O compositor celebra 75 anos recebendo amigos a partir de hoje
na série ‘Nas entrelinhas da MPB’, que destaca o seu lado produtor

Roberto Menescal. O homem que lidou com a nata da MPB como diretor artístico da Polygram, de 1970 a 1986, vai relembrar suas histórias no Teatro Net Rio
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FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Memórias.
Omúsico com
Erasmo, com
quem fez discos
como “Mulher”,
e Alcione, que
se tornou
cantora de
samba por
sugestão dele
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Uma História conturbada
Aniversário de cidade é um prato cheio para
festas populares, seja onde for. Em Berlim
não é diferente, ainda mais neste ano, em
que a cidade está completando 775 anos.
Apesar de não ser uma data “redonda”,
recentes descobertas arqueológicas na área
central de Berlim virarammotivo para
festejar. Exposições ao ar livre convidam a
uma viagem à era medieval e à descoberta
das origens da cidade.

A História de Berlim é um tanto conturbada,
sempre foi. A começar pela data oficial de
sua fundação, que é incerta. Mas, mesmo

sabendo que o nome Berlim só vai aparecer anos
depois, vamos considerar que Berlim existe há pe-
lo menos 775 anos.
De fato, 1307 foi o ano em que dois pequenos

povoados, Berlim e Cölln — separados pelo Rio
Spree — foram reconhecidos oficialmente como
única cidade, chamada Berlim e agora protegida
por umamuralha. A jovem e pequena Berlim já ti-
nha duas igrejas, duas prefeituras e dois merca-
dos... parece que a vocação para cidade dupla é de
nascença.
O 28 de outubro de 1237, sendo uma data arran-

jada, só se comemorou pela primeira vez no sécu-
lo XX. Desde então, foram duas festas de aniversá-
rio, em datas que marcam a história de Berlim.
Uma cidade que começou da junção de duas, de-
pois se separou de novo e há pouco mais de 20
anos voltou a ser uma só.
As comemorações dos 700 anos de Berlim, em

1937, começaram a ser planejadas na ressaca da
Primeira Guerra. Foi aí que se estabeleceu a data
oficial da fundação da cidade e o conceito para o
jubileu de 700 anos. A ideia era uma festa para de-
senvolver no berlinense um sentimento de identi-
dade comum, já que a maioria da população era
de imigrantes. Isso nãomudoumuito em centenas
de anos de história.
Porém, comaascensão donazismo, esse concei-

to perdeu o sentido. Hitler proclamou uma mega-
comemoração militar para acontecer em agosto,
um ano exato depois das Olimpíadas de 1936. Co-
mopara o regime não interessava o passado prole-
tário da cidade, valorizou-se o futuro, demolindo
prédios históricos para dar espaço à Germania
planejada por Hitler e Albert Speer. Berlim muda-
ria até de nome para se tornar a capital do Reich.
Em 1962 omuro acabara de ser construído e não

houve festa. Coma cidade dividida e uma fronteira
controlada, não tinha clima para comemorar. Em
1987, 25 anos depois, cada uma das duas Berlins
comemorou os 750 anos do seu jeito. No Leste, sob
o comando do regime comunista, houve um gran-
de desfile patriótico, reconstruções de prédios his-
tóricos, exposições. Do lado Oeste da cidade,
acontecia um megaconcerto em frente ao Reichs-
tag com Eurythmics, Genesis e David Bowie, que
voltava a Berlim alguns anos após sua temporada
residindo na cidade, no final dos anos 1970. O pal-
co ficava pertinho do Muro de Berlim, o que cau-
sou uma grande confusão do lado de lá, já que as
pessoas que se aproximavam da fronteira para ou-
vir melhor o som eram dispersadas pela Stasi, a
polícia da antiga República Democrática Alemã.
Isso foi apenas dois anos antes do colapso do

muro. Os tempos hoje são outros. Ainda existem
pedaços do muro em algumas partes da cidade,
mas nesta época de aniversário há um outromuro
célebre na rota do turismo. É um pedaço damura-
lha medieval da cidade, construída no século XIV.
Fica entre aWaisenstraße e a Littenstraße. Ali per-
to fica o Zum letzten Instanz, o restaurante mais
antigo de Berlim, fundado em 1621. O local serviu
uma lista enorme de personalidades através dos
tempos: de Napoleão Bonaparte a Charles Cha-
plin. Ficou célebre nos anos 1920, foi destruído na
Segunda Guerra e reaberto em 1963. Cozinha ale-
mã com tradição.
Berlimnão se destaca pela arquiteturamedieval.

Mas, desde que a cidade virou um canteiro de
obras após a reunificação, escavações para cons-
trução de prédios e ampliação das linhas demetrô
vêm proporcionando grandes descobertas arque-
ológicas. Na área da Petriplatz foram achadas as
ruínas de uma escola de latim e vigas de sustenta-
ção de um porão que foi construído em 1212.
Emumpercurso de apenas quatro quilômetros é

possível dar toda a volta na Berlim medieval, que
fica a 2,5 de profundidade na área central da capi-
tal, no bairroMitte. Outro destaque da exposição é
um imenso mapa que foi pintado no chão da Sch-
lossplatz, na Ilha dos Museus. Além de reproduzir
o mapa da cidade em escala 1:775, informa sobre
as ondas de imigrantes que Berlim recebeu ao lon-
go dos séculos e sua importância na história da ci-
dade. O mapa é tão grande que os visitantes po-
dem caminhar sobre os bairros, acompanhando o
crescimento de Berlim durante os oito séculos, e
ler histórias de estrangeiros que fizeram e fazem
esta cidade ser especial. No dia 28, haverá uma
grande festa popular para encerrar os festejos. l
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A compositora Luiza Bri-
na, que também mora
no Rio, dá exemplos:

— Neste ano foram lançados
discos como o do Thiakov, que
apresenta influências de rock,
blues e jazz; o da banda Uru-
cum na Cara, que realiza pes-
quisa sobre cultura popular,
principalmente mineira; o do
RafaelMartini, que transita en-
tre a canção e a música instru-
mental, com arranjos refina-
dos; o do Gustavito, um axé
político e psicodélico. É inte-
ressante porque se você olhar
os encartes dos discos percebe
uma grande interação entre os
instrumentistas e também en-
tre os compositores.
A recente aventura de

Makely no sertão mineiro —
assim como seus frutos futuros
— dão uma ideia da dimensão
dessa diversidade. O composi-
tor acaba de percorrer cerca de
1.800 kmde bicicleta, acompa-
nhando o percurso do perso-
nagem Riobaldo, de “Grande

sertão: Veredas”, de Guimarães
Rosa. No caminho, registrou
vídeos, fotos e áudios que usa-
rá em seu próximo disco, “Ca-
valo motor”, e nos shows. Na
volta, ele trouxe, além das gra-
vações, uma lição fundamen-
tal da geografia sertaneja.
— A cartografia do sertão é

labiríntica emistura o real com
o imaginário, as informações
sempre levavam a outros ca-
minhos e eu sempreme perdia
neles, apesar dos mapas, do
GPS e das indicações. Isso re-
flete a forma de aquelas pesso-
as lidarem com o espaço, que
não passa pela racionalização
das cidades planejadas, das vi-
as pavimentadas, dessa civili-
zação ordenada em coordena-
das cartesianas. Às vezes um
sinal quase imperceptível é de-
terminante: um tronco marca-
do, uma pedra, um pequeno
curso d’água, que pode estar
seco inclusive. Isso tende a se
refletir na minha música nos
detalhes, um timbre inefável,

um som quase inaudível, deta-
lhes que podem fazer o ouvin-
te sair da trilha demarcada e se
perder na audição. Para buscar
esse impacto eu pretendo usar
as gravações que realizei du-
rante a viagem, as paisagens
sonoras, as conversas, as rezas,
mas também a participação de
três convidados que trabalham
com esses elementos labirínti-
cos: os grupos mineiros O Gri-
vo eUakti e o guitarrista ameri-
cano-brasileiro Arto Lindsay.

‘REGIÃO DE PASSAGEM’
Entre o imaginário mineiro e

a realidade pragmática da polí-
tica, portanto, se constrói essa
geração damúsica deMinas—
um estado, como nota José
Luis Braga, da Graveola e o Li-
xo Polifônico, que faz divisa
com outros cinco e é historica-
mente “região de passagem”.
— Claro, se há alguma refe-

rência que podemos chamar
ingenuamente de genuína, ela
está ancorada no “movimento

da esquina”. Mas, na realidade,
as coisas estão bem mais mis-
turadas e a cena musical mi-
neira da atualidade está aí para
provar essa confusão, quando
ouvimos a harmonia mineira
dialogando com o rock rural, a
complexidade de um arranjo
instrumental camerístico
complicando a simplicidade
dos três acordes de uma bala-
da de rock. Talvez sejam essas
Minas Gerais (e o nome do es-
tado noplural émais um sinto-
ma desta multiplicidade), tur-
vas e rosianas, opacas e drum-
mondianas, rurais e urbanas,
corrompidas por diversos estí-
mulos e influências ao longo
de sua história, as que mais
utilizamos como referências
em nossa música. A música
mineira pode parecer para o
mundouma coisa orgânica, re-
gionalizada, homogênea, mas
para nós ela não passa de um
pedacinho desse mundo, com
a vantagemde termos oMilton
Nascimento, claro. l

MENESCAL
ALÉM DA BOSSA NOVA

A rixa entre a bossa nova e
a Jovem Guarda seguia
firme. Do lado da turma

do amor, do sorriso e da flor,
Roberto Menescal testemu-
nha, havia a indignação pelo
sucesso daquelamúsica consi-
derada tão pobre. Do outro la-
do, a reação, lembra o compo-
sitor, estava expressa numa re-
portagem que trazia Roberto
Carlos, Erasmo Carlos e Carlos
Imperial sentados, com os pés
sobre a mesa, tranquilos, co-
mendomaçãs, ao lado da frase
irônica: “Estamos muito preo-
cupados com a bossa nova.”
— Eles tiveram muito mais

sabedoria do que a gente —
comenta Menescal, rindo.
A história será lembrada ho-

je, no Teatro Net Rio, na aber-
tura da série “Nas entrelinhas
da MPB”, uma celebração dos
75 anos de Menescal. Na data,
o músico recebe Erasmo e Fer-
nanda Takai — os encontros,
de conversa regada a música e
vice-versa, continuamnos dias
23 (comOswaldoMontenegro,

Wanda Sá e o grupo Bebossa) e
30 (Alcione e Emílio Santiago).
Mais que reunir curiosida-

des como essa, a série (que
continua em 2013) lança luz
sobre o Menescal que vai além
da bossa nova. Profundamente
identificado com o gênero co-
mo músico e compositor, ele o
transcendeu sobretudo quan-
do ocupou o posto de diretor
artístico da Polygram (hoje
Universal). Lá, lançou artistas
como Raul Seixas, Alcione e
Sidney Magal e trabalhou com
a nata da MPB da época: Elis
Regina, Erasmo, Caetano Velo-
so, Chico Buarque, Gal Costa...

‘TEM QUE IR TODO DIA?’
Convidado para o cargo (no
qual ficou entre 1970 e 1986)
pelo amigo André Midani, en-
tão presidente da gravadora,
ele não fazia ideia do que faria:
— Lembro de ter pergunta-

do: “Mas tem que ir todo dia?”
Tinha. Um dos primeiros

grandes projetos — e um dos
que mais se orgulha — é o dis-
co “Elis”, de 1972. Assim que
assumiu a produção do álbum,
pediu a Elis ummês para sele-

cionar um repertório. A canto-
ra reagiu com desconfiança:
— Ela disse que já tinha um

repertório: “Duas do Chico,
duas do Edu, duas do Caetano,
duas do Gil...” Perguntei que
músicas eram essas, ela res-
pondeu que não sabia, mas ia
pedir. Argumentei que seria
melhor pesquisar, que eles po-
diam não ter músicas boas na-
quele momento. Ela ficou ca-
breira. Mas separei umas 30,
de artistas como João Bosco,
Zé Rodrix, Vitor Martins —
conta Menescal, lembrando a
reação de Elis quando o disco
ficou pronto. — Ouvimos jun-
tos na casa dela. Ela ficou cala-
da o tempo todo. Quando aca-
bou, disse: “Sou foda esco-
lhendo repertório.”
Menescal tem créditos, co-

mo produtor ou diretor artísti-
co da gravadora, emálbuns co-
mo “Construção”, de Chico
(“Resolvi peitar a ideia de ter
‘Construção’, uma música de
seteminutos, quando o forma-
to das rádios era de três minu-
tos”), o experimental “Araçá
azul”, de Caetano (“Ele disse:
‘Preciso fazer esse disco, sei

que não vai vender, mas é algo
que tenho que fazer para mi-
nha vida”), “Gal tropical”
(“Sentia que ela tinha que lar-
gar aquela coisa meio hippie e
passar a ser vista como uma
mulher madura, bonita, como
Diana Ross”) e “Sidney Magal”
(“Aprendemos que devíamos
investir nos artistas populares
o mesmo que dávamos para
Chico, usando músicos bons,
arranjos bacanas, porque
eram eles que sustentavam a
gravadora”).

‘NÃO SOU SAMBISTA, NÃO’
No caso de Alcione, convidada
da série no Net Rio, Menescal
teve importância crucial:
— Precisávamos de uma

cantora de samba, porque as
outras gravadoras já tinham
Beth Carvalho e Clara Nunes.
Jair Rodrigues me falou de
uma mulata bonita, com voz
boa, mas que era mais do jazz.
Quando falei com ela, ouvi:
“Não sou sambista, não.” Con-
venci-a a gravar uma demo,
depois um disco. Acabou es-
tourando e hoje é essa grande
sambista. l

O compositor celebra 75 anos recebendo amigos a partir de hoje
na série ‘Nas entrelinhas da MPB’, que destaca o seu lado produtor

Roberto Menescal. O homem que lidou com a nata da MPB como diretor artístico da Polygram, de 1970 a 1986, vai relembrar suas histórias no Teatro Net Rio

CAMILLA MAIA

LEONARDOLICHOTE

llichote@oglobo.com.br

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Memórias.
Omúsico com
Erasmo, com
quem fez discos
como “Mulher”,
e Alcione, que
se tornou
cantora de
samba por
sugestão dele
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